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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 
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2009-12-14    337 
 

 

SÖKANDE 

OK-Q8 Bank AB  

c/o OK-Q8 AB 

104 35 Stockholm 

 
Ombud: 
Sofia A 

c/o OK-Q8 AB 

104 35 Stockholm 

 

MOTPART 

Jan O  

29601 Marbella 

Spanien 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet okq8bank.se 
 
 

 
 
.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
Domännamnet <okq8bank.se> skall överföras till Sökanden. 
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BAKGRUND 

Den 7 september år 2009 betalade OK-Q8 Bank AB (”Sökanden”) ansökningsavgiften till .SE 

(Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och den 16 september år 2009 skickade Sökanden in Ansökan 

om Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <okq8bank.se>. 

 

.SE förelade Jan O (”Motparten”) att inkomma med svaromål i anledning av ansökan. Motparten 

har inte besvarat ansökan. 

 

Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg .SE Johan 

Sjöbeck som tvistlösare den 12 november år 2009. Den 13 november år 2009 underrättades 

tvistlösaren om att beslut i ärendet bör vara fattat senast den 14 december år 2009. 

 

Då ansökan enligt tvistlösaren uppfyller kraven i IIS’ Förfaranderegler för alternativt 

tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ”.se” skall tvistlösaren fatta beslut i 

tvisten. 

 

YRKANDEN 

 
Sökanden yrkar att domännamnet <okq8bank.se> skall överföras till Sökanden. 

 

Motparten har icke besvarat ansökan. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 
 

Sökanden 

Sökandens registrerade firma OK-Q8 Bank AB med organisationsnummer 556008-0441 är ett 

helägt dotterbolag till OK-Q8 AB med organisationsnummer 555027-3244. 

 

Sökanden hänvisar till de tre varumärkena OK Q8, OK samt Q8 och har i ansökan bifogat 

bevisning för följande varumärke: 

 

OK Q8 med svenskt registreringsnummer 0351647 och registreringsdatum den 18 januari år 

2002. Varumärket är registrerat i klasserna 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 

40 samt 42. 
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Sökanden hävdar att det omtvistade domännamnet <okq8bank.se> är likalydande med Sökandens 

varumärke OK Q8 samt Sökandens registrerade firma OK-Q8 Bank AB. 

 

Den 5 februari år 2009 beslutade Finansinspektionen att Sökandens ansökan om bankoktroj 

godkänts och beslutet publicerades den 9 februari år 2009. Samma dag som beslutet publicerades 

registrerade Motparten det omtvistade domännamnet. 

 

I ansökan till Finansinspektionen fanns angivet att Sökanden ämnade byta firma från OK-Q8 

Finans AB till OK-Q8 Bank AB, vilket skett genom ändring till bolagsverket den 20 april år 

2009. 

 

Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Namnet är inte 

allmänt känt som kännetecken för Motpartens verksamhet och denne har inte heller någon 

anknytning till namnet. 

 

OK Q8 måste anses utgöra ett väl inarbetat näringskännetecken med hög igenkänningsfaktor i 

Sverige med över 800 bensinstationer och en marknadsandel på drivmedel om cirka 28 %. 

 

Motpartens registrering av det omtvistade domännamnet har skett i ond tro. Registreringen 

sammanfaller med att Sökanden beviljats banktillstånd. Att OK-Q8 Finans AB skulle ändra firma 

till OK-Q8 Bank AB beskrevs i media samma dag som beslutet om bankoktroj blev offentligt. 

Motparten har haft god kännedom om ändringen och registreringen kan inte anses ha skett av en 

slump, särskilt inte på samma dag som nyheten om OK-Q8 Bank AB blev offentlig. 

 

 

Motparten 

Ansökan har icke besvarats av Motparten. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Enligt punkt 6.4 c) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 

avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 

identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, 



4 

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

Box 7399, 103 91 Stockholm 

Tel 08-452 35 00  Fax 08-452 35 02, atf@iis.se 

Org. nr 802405-0190  www.iis.se 

 

 
 

konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans skyddade 

litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella 

beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas 

genom Rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som 

begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse 

till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 

 

 
Identiskt eller förväxlingsbart 
 
Sökanden har bifogat en kopia på registreringsbeviset för det svenska varumärket OK Q8 med 

registreringsnummer 351647 som ingavs till Patent och Registreringsverket den 19 maj år 1999 

och registrerades den 18 januari år 2002. Varumärket är registrerat till OK-Q8 AB och Sökanden, 

som är ett helägt dotterbolag till ovan nämnda företag, har bifogat fullmakt som ger Sökanden 

rätt att företräda OK-Q8 AB i ärendet. 

 

Vidare har Sökanden har bifogat en kopia på registreringsbeviset för firman OK-Q8 Bank AB 

med organisationsnummer 556008-0441, i vilket det framgår att firman den 20 april år 2009 

ändrats från OK-Q8 Finans AB till OK-Q8 Bank AB. 

 

Enligt domännamnspraxis är det brukligt att vid förväxlingsbedömningen mellan domännamn 

och varumärke eller firma bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall 

”.se”. 

 

Det omtvistade domännamnet <okq8bank.se> innehåller Sökandens varumärke OK Q8 i sin 

helhet. Det omtvistade domännamnet innehåller dessutom tillägget ”bank”. Möjligheten för 

tillägget ”bank” att särskilja det omtvistade domännamnet <okq8bank.se> från Sökandens 

registrerade varumärke OK Q8 måste anses vara begränsad. 

 

Vidare innehåller det omtvistade domännamnet firmanamnet OK-Q8 Bank i sin helhet med 

undantag för bindestrecket mellan märkena OK och Q8. 

 

Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till den slutsatsen att det omtvistade domännamnet 

<okq8bank.se> är förväxlingsbart med av Sökanden åberopade näringskännetecken till vilka 

Sökanden kan visa rätt. 
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Rätt eller berättigat intresse 

Enligt punkt 6.4 d) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får en innehavare anses 

ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet särskilt om det visas att i) användning eller 

förberedandet av användning av domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller 

tjänster innan tvistlösningen inleddes, ii) domännamnet är allmänt känt för innehavaren även om 

denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet eller iii) 

domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada 

ett känneteckens eller en rättighets anseende. 

 

Sökanden har anfört att Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade 

domännamnet <okq8bank.se>, dels för att Motparten icke erhållit tillstånd att använda 

Sökandens varumärke OK Q8 eller firma OK-Q8 Bank AB i ett domännamn, och dels för att 

Motparten eller dennes verksamhet icke är känd under det omtvistade domännamnet. Bevisningen 

i ärendet ger stöd för Sökandens påpekande att Motparten, i syfte att störa Sökandens verksamhet, 

registrerat det omtvistade domännamnet samma dag som Finansinspektionens beslut om 

godkännande av Sökandens ansökan om bankoktroj blev offentlig. 

 

Trots att Motparten beretts tillfälle att besvara ansökan har denne icke framlagt någon utredning 

eller bevisning som tyder på att Motparten äger eller innehar någon namnrättighet som 

varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identiskt eller 

förväxlingsbart med det omtvistade domännamnet. Icke heller har Motparten visat eller gjort 

gällande att det omtvistade domännamnet är allmänt känt för denne trots avsaknaden av någon 

ensamrätt till benämningen som utgör namnet. Således finns det inget i ärendet som tyder på att 

det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Motparten. 

 

Det har i ärendet inte framkommit några andra omständigheter som ger anledning till slutsatsen 

att Motparten skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. 

 
Ond tro 

Enligt punkt 6.4 e) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 

anses ha registrerats eller använts i ond tro särskilt om det visas i) att registreringen eller 

användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt 

tvistlösningen eller till en konkurrent till den som begärt tvistlösningen, ii) domännamnet 

registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken 
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eller sin rättighet i ett domännamn eller iii) domännamnet registrerats i syfte att störa 

affärsverksamheten för en konkurrent. 

 

Sökanden har bifogat en kopia på registreringsbeviset som visar att varumärket OK Q8 

registrerades den 18 januari år 2002. Sökanden har således rätt till ett näringskännetecken med 

tidigare rättsgrund än det omtvistade domännamnet, som registrerades den 9 februari år 2009. 

Som tidigare konstaterats innehåller det omtvistade domännamnet Sökandens varumärke OK Q8 i 

sin helhet. 

 

Påståendet att det omtvistade domännamnet registrerats med Sökandens varumärke OK Q8 i 

åtanke stärks av det faktum att Motparten registrerat det omtvistade domännamnet 

<okq8bank.se> samma dag som det blev offentligt att Finansinspektionen beviljat banktillstånd 

för Sökanden samt att Sökandens firma skulle byta namn till OK-Q8 Bank AB.  

 

Omständigheterna i ärendet torde således ge vid handen att Motparten vid registreringstillfället 

haft kännedom om Sökandens varumärke OK Q8 samt dennes tänkta firmaändring och att det 

omtvistade domännamnet registrerats i syfte att förhindra Sökanden att kunna använda sitt 

kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn. 

 

De ovan nämnda faktorerna leder tvistlösaren till slutsatsen att Motparten registrerat det 

omtvistade domännamnet i ond tro på sådant sätt som anges i punkterna 18 c) och e) i Allmänna 

villkor för registrering av domännamn under toppdomänen ”.se”. 

 

 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Johan Sjöbeck   


